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بيشتر اين كتاب مشكالت صحی را و اينكه در مورد آنها چه كاار صاورت گيارد
تشاري مينمايااد .مگاار بساايار ازياان مشااكالت بااا ت،ااذ بهتاار پاااكيزگی اسااتراحت و
رساايدگی بااه نيازمنااد هااا اساساای زناان ميتواننااد وقايااه گردناد .لااذا درياان لصا مااا
بعضی از كارها ايارا كاه يان زن خاانواده و و جامعاه و بارا وقاياه مريضای هاا
ميتوانند انجام دهند تشري مينمائيم.
برا زنان هميشه وقايه از امراض آسان نميباشاد .همنناان آنهاا بارا صاحتمند
خانواده ها و جامعه ها خويش كار زياد را انجاام ميدهناد .بسايار زناان در رابطاه
به يالتن وقت انرژ و پول برا پارداختن باه ضارورت هاا صاحی خاود مشاكالت
دارند .از آنجائيكه زنان اغلبا ً آموخته اند كه ابتادا باه نيازمناد هاا ديگاران برردازناد
وقت كمی برا پرداختن به خود شان بعد از مواظبت از خاانواده هايشاان بااقی ميماناد.
و منابع محدود خانواده اغلبا ً به مصرف اطفال و مردان رسانيده ميشود.

 جوامع صحتمند كمك مينمايند تا
صحتمند بمانند .زنان صحتمند
ميتوانند از خانواده هاي خود
مواظبت نمايند .خانواده هاي
صحتمند بيشتر در جامعه سهم
ميگيرند.

هنوز هم بايد ين مدت طوالنی دردها و لشارها ر وانی زيااد را الای رسايدن باه
متحم ا شااد.
وقاي ا مشااكالت صااحی قب ا از شااروآ آن و تاارجي دادن آن باار تااداو
بعضی ازين كارها وقت يا پول زياد را ضرورت ندارد .يكتعداد ديگار وقات تاالو و
پول بيشتر اقالً در آغاز كار نياز دارد .مگراز آنجائيكه وقايه صاحت را بهتار سااخته
و زنان خانواده هايشان و جواماع شاانرا تقويات ميبخشاد بعاد از آن زنادگی بارا آنهاا
بهتر وسهلتر خواهد شد.

خوردن براي صحت بهتر
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پاكيزگي

بسيار امراض از انتقال ميكروب ها از ين شخص به شخص ديگار بوجاود مياياد.
درينجا بعضی طريقه ها بسيارمعمول انتشار ميكروب ها تذكر داده ميشود.
 از طريق تماس با يک
شخص منتن.

مشکالت صحی مختلف از طرق
مختلف انتشار مي يابند.
طورمثال ،ميكروب توبركلوز از
طريق هوا انتقال می يابد ،شپش و
مرض گرگ (سكابيس) از طريق
لباس و يا جاي خواب انتقال
مييابند.

851

 از طريق هوا .طور مثال
وقتی شخصی سرله
ميکند جراثيم در قطرات
کوچک لعاب دهن
ميتواند به اشخاص ديگر
ويا رو اشيا مختلف
انتقال گردد.

 از طريق لباس يا
رختخواب.

 از طريق خوردن
غذاها ملوث.

 از طريق گزيدن
حشرات يا
جويدن حيوانات
پااكيزگی جامعااه (حفاظ الصااح محيطای) پاااكيزگی خاناه و پاااكيزگی شخصای همااه
برا جلوگير ازين امراض و توقف دادن انتشار ميكروب ها مهم ميباشند .طورمثال:
 .0يک مرد
مصاب پرازيت
ها اسهال است
و در بيرون رلع
حاجت ميکند.

 .4يک خوک يا سگ
مواد غايطه را
ميخورد.

 .1يکی از اطفال آن مرد با خوک
يا با سگ باز نموده و مواد
غايطه را ميگيرد.

 .2بعدا ً طف شروآ به گريه مينمايد  .5مادر که بسيار مصروف است
و مادرو او را آرام ساخته و با
بدون شستن دست هايش مش،ول تهي
غذا برا خانواده ميشود .او از چادر
چادر خود انگشتان
خود نيز برا آنکه دست هايش
طف را پاک ميکند.
نسوزد استفاده ميکند و لراموو
دست ها خانم نيز با
نموده که چادرو پاک نيست.
مواد غايطه
آلوده
ميشود.
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 .1اعضا خانواده غذا را
ميخورند .بزود همه مبتال به
اسهال ميشوند.

پاکيزگی
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چه ميتوانست خانواده را از مريض شدن وقايه نمايد؟
اگر خانواده در هر يکای از ماوارد ليا احتيااط مينماود انتقاال مريضای ميتوانسات
جلوگير گردد:
 اگر مرد از تشناب يا بيت الخالء استفاده مينمود.
 اگر سگ بسته ميبود يا اجازه داده نميشد كه آزادانه گشت و گذار نمايد.
 اگر مادر دست ها طف را با چادر خود پاك نميكرد و بعدا ً آنارا باه غاذا تمااس
نميداد.
 اگر مادر دست ها خود را بعد از تماس با طف و قب از تهيه غذا ميشست.

پاكيزگی در جامعه ( حفظ الصحه محيطی)
بساايار مشااكالت معمااول صااحی بخااوبی در جامعااه قاباا ح ا ميباشااد.
زمانيكه الراد جامعه با يگديگر كار نمايند كاه حفاظ الصاح محيطای را بهتار
بسازند همه نفع خواهند برد .طور مثال:
كار مشترک جهت بوجود آوردن يكك منبكع آب پكار بكراش نوشكيدن و ك ا
پختن .منبع بايد به اندازۀ كالی به جامعه نزدين باشد تا مردم به آسانی بتوانند
از آن استفاده نمايند .بارا پااك نگهداشاتن آب آشااميدنی و آب ايكاه در پخاتن
غذا استفاده ميشود بايد:
 حيوانات را نزدين منبع آب نگذاريد درصورت ضرورت يان دياوار
محالظو به اطراف منبع بسازيد تا حيوانات را دور نگهدارد.
 در نزدين منبع آب بدن خود را نشوئيد و همننان لباس هاا وسااي پخات و پاز
خود را آنجا نشوئيد.
 در نزين منبع آب رلع حاجت ننموده و كثالات را نياندازيد.
كثافات را در يك محل محفوظ بياندازيد .درصورت امكاان كثالاات را دلان نماوده ياا
منحيااك كااود اسااتفاده نماييااد ( )Compostويااا بسااوزانيد .اگاار آنهااا را زيرخاااك دلاان
مينمائيد خود را مطمئن سازيد كه چقر به اندازۀ كالی عميق ميباشد تاا حيواناات آنهاا
را خارج ساخته نتوانناد .اگار كثالاات در رو زماين اسات اطاراف محا انباار شاده را
ديوارنمائيااد و رو آناارا بااا خاااك بروشااانيد تااا تجمااع مگ ا هااا را كاااهش دهااد .همننااان
طريقه ها مصئونی بارا از باين باردن ماواد خطرنااك و سامی پيادا كنياد .طورمثاال
پالسااتين هااا را نزدياان خانااه نسااوزانيد چااود دود آن ميتوانااد بخصااوص باارا اطفااال
اشخاص مسن و الراد مريض سمی باشد.
تخليۀ آب هاش ايسكتاده از محاالت شستشاو چقار هاا تااير هاا ماوتر و ظاروف
سرباز .مالريا و تب دنگ ( )Denque Feverتوسط پشه هائی انتشار می يابند كاه در
آب ها ايستاده تولياد مثا مينمايناد .در صاورت امكاان در هنگاام خاواب از پشاه خاناه
استفاده نمائيد.
سازماندهی جامعه براش اعمكار بيكت الخكال (در صافح بعاد طارز اعماار بيات الخاالء
نشان داده شده است).
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 آب آشاميدني پار ميتواند از مصاب
شدن به اسهاالت و پارازيت ها
جلوگيري نمايد.

 از کود يا کمپوست که از بقاياش
ائی تهيه شده است ،براش
مواد
افزايش حاصالت خود استفاده کنيد.

صحتمند ماندن
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چگونه يك بيت الخال اعمار شود
 -0ين چاه به عرض ½ متر طول ½  1متر و عمق  1مترحفرنمائيد.
 براي معلومات بيشتر در
مورد اعمار بيت الخالء كتاب
"رهنمود جامعه براش صحت
محيط زيست" ديده شود.

 -4ساارچاه را بروشااانيد و سااوراخی حاادود
 41در  11سانتی متر در آن بگذاريد.

 -1از مااواد تعميراتاای محلاای رو آن ياان
چهار ديوار و پوشش بسازيد.

 بعد از استفاده ازبيت الخال يك
مقدار خار ويا خاكستر در سوراخ
آن بياندازيد تا بوي بد آنرا كم
ساخته و مگس ها را دور
نگهدارد.

باارا مصاائون بااودن ياان بياات الخااالء بايااد
اقالً  41متر از تماام خاناه هاا چااه هاا چشامه
ها جو ها ويا دريا ها دور باشد  .اگر بيت الخالء مجبوراً درجائی بايد باشد كه مردم
برا گرلتن آب ميروند بايد مطمائن باشايد كاه بيات الخاالء در قسامت پاائين جرياان آب
باشد.

 41متر
 41متر
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پاكيزگی در منزل (حفظ الصحۀ منزل)
از آنجائيكااه اعضااا خااانواده بااا يگااديگرتماس نزدياان دارنااد انتقااال ميكااروب هااا و
مريضی ها به تمام اعضا خانواده به آسانی صورت ميگيارد .اعضاا خاانواده كمتار
مريض خواهند شد اگر:
 ظروف و وساي پخت و پاز را بعاد از اساتفاده باا صاابون (ياا خاكساتر پااك) و
آب پاك بشوييد .درصورت امكان بگذارند تا در آلتاب خشن گردند.
 محا زناادگی را زود زود پاااك نماينااد .لاارو ديوارهااا و زياار ميااز چ اوكی و
وساي را جاروب نموده بشوييد .تركيدگی ها و سوراخ ها رو زمين ياا دياوار هاا
اتاق ها را پرنمايند تا مادركيكان خسن و عنکبوت ها نتوانند در آنها مخفی گردند.
 رخت خواب را در آلتاب بياندازيد تا پارازيت ها و خسن ها را ازبين ببرد.
 شعاع آفتاب بسياري ميكروب ها
ايرا كه سبب امراض ميگردند ،از
بين ميبرد.

 رو زمين تف نكنيد .زمانيكه سرله يا عطسه مينمائيد دهن خود را با دست ياا
ين تكه ويا دستمال بروشانيد .بعداً در صورت امكان دست ها خود را بشوئيد.
 مادلوعات باادن را بطريااق مصااوون از بااين ببريااد .بااه اطفااال بياموزانيااد كااه از
بيت الخالء استفاده نموده ويا مواد غايط خود را زير خاك دلن نمايند و يا اقاالً دور از
خانه ويا دور از جائيكه مردم آب آشاميدنی را بدست مياورند رلع حاجت نمايند.
 اگر اطفال يا حيوانات نزديك خانه
رفع حاجت مينمايند ،آنرا بزودي پار
نمائيد.
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پاكيزگی شخصی (حفظ الصحۀ شخصی)

مواظبت از خود در هنگام
خونريزش ماهوار55 ،
انتانات و سيستم بولی165 ،

بسيار خوب است كه در صورت امكان همه روزه خود را با آب و صابون بشاوئيد.
همننان:
 دست ها خود را قب از خوردن غذا و تهيه غذا بعد از ادرار نمودن يا دلاع
مواد غايطه و قب و بعد از مواظبت طف يا مواظبت الراد مريض بشوئيد.
 ناحي تناسالی را هماه روزه باا آب و كمای صاابون بشاوئيد .مگار دوو نگيرياد
(آبرا داخ اعضا تناسلی نريزيد) .مهب خودو با الاراز انادكی مايعاات خاود را پااك
مينمايد .دوو گرلتن اين محالطت طبيعی را از بين بارده و بيشاتر امكاان مصااب شادن
به انتانات را مساعد ميسازد.
 بعد از مقاربت جنسی ادرار نمائيد .اينكار از انتانات سيستم بولی شما را وقاياه
مينمايد(.مگر از حاملگی جلوگير كرده نميتواند).
 بعد از رلع حاجت با دقات خاود را خشان نمائياد .هميشاه از جلاو بطارف عقاب
خود را خشن نمائيد .خشن كردن از طرف عقب به جلو ميتواند سابب انتشاار ميكاروب
ها به داخ مهب و طرق بولی شود.

محافظت دندان ها
محالظت خوب از دندان ها مهم است زيرا:
 دنااادانها قاااو و صاااحتمند بااارا جويااادن و هضااام خاااوب غاااذا
ضرورت است.
 خال ها دردناك (سوراخ ها دندان كه از سبب پوسايدگی دنادان
بوجود ميايد) و بياره هاا زخمای ميتوانناد باا مواظبات خاوب از دنادان هاا
وقايه شود.
 پوساايدگی و خراباای دناادان هااا از ساابب عاادم موجودياات پاااكيزگی
ميتواند باعك بوجود آمدن مريضای هاا جاد در قسامت هاا ديگار بادن
شود.
 الراديكه از دندان ها خود مواظبت نمی نمايند بسيار امكاان دارد
كه با پيشرلت سن آنها را از دست بدهند.
شما ميتوانيد براي پار كردن د
ندان هاي خود يك برس دندان
بسازيد.
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دندان ها بايد با دقت دو دلعه در روز پاك گردند اينكار باعك دور
شدن ميكروب هائی ميشود كه سبب پوسيدگی و از بين رلتن دندان ها
ميگردند .تمام سطوح قدام و عقب دندان ها را پاك نموده و بعداً بين دندان ها و زير
بيره ها را پاك نمائيد .از ين برس نرم چوبن دندان ويا از انگشت كه با ين تكه
درشت پوشانده شده است استفاده نمائيد .كريم دندان خوب است مگر ضرور
نميباشد .نمن خاكستر و حتی آب پاك به تنهائی نيز ميتواند مؤثرباشد.

پاکيزگی
آب پار
آب آشاااميدنی بايااد از پاااكترين منبااع ممكنااه گرلتااه شااود .اگاار آب شاافاف
نباشد آنرا بگذاريد تا تاه نشاين گردياده و آب شافاف را بگيرياد .بعادا ً قبا از
نوشيدن ميكروب ها آنرا طور كه در زير توضي گردياده اسات از باين
ببريد .به اينكار خالص ساز ويا پااليش گفته ميشود.
آب خالص ساخته شده را در ين ظرف پااك و سرپوشايده لخياره نمائياد.
اگر ظرف برا نگهدار روغن استفاده شده باشاد آنارا ابتادا باا آب دا و
صااابون خااوب بشااوئيد .هينگاااه آب را در ظاارف هااا ايكااه مااواد كيمياااو
مواد حشره كش يا تي سوخت داشته اند لخياره ننمائياد .ظارف آب را اقاالً
هفت يكمرتبه با صابون و آب پاك بشوئيد.
آب را در ظروف سرپوشيده ذخيره نمائيد و محل
زنده گی خود را پاک نگهداريد

درينجا بعضي طريقه هاي ساده و ارزان براي پااليش يا خالص سازي آب ت كر داده ميشود:
شعاع آفتاب :شعاآ آلتاب بسياري ميكاروب هااي مضار را ميكشاد  .باراي اساتفاده
از شعاآ آلتااب در خاالص ساازي ياا پاااليش آب ظاروف پااك و شافاف شيشاه ئاي ياا
پالستيكي را از آب پر نمائياد و آنهاا را از صاب تاا بعاد از ظهار در بيارون بگذارياد.
خود را مطمئن سازيد كه ظرف را در ين محا بااز كاه تماام روز آلتااب دارد گذاشاته
ايد (اگر آب آشاميدني بزودي ضرورت اسات گذاشاتن ظارف آب باراي  4سااعت در
نيمه روز به شعاآ آلتاب براي خالص سازي آن كالي خواهد بود).
براي جلوگيري از داخ شدن ميكروب ها به آب ين نقط دور از اطفال گرد و
خاك و حيوانات را انتخاب نمائيد .و اگر ميخواهيد كاه آب قبا از اساتفاده سارد باشاد
ظرف را از طرف شب به داخ خانه بياوريد .آب درعين ظرف براي يان ياا دو روز
لخيااره شااده ميتوانااد .پااااليش توسااط شااعاآ آلتاااب در مناااطق گرمسااير بساايار خااوب
مؤثرميباشد.
جوش دادن :جوو دادن آب براي  0دقيقه آنرا از جراثيم
شكربت ليمكو بعضاي اوقاات ميكاروب كاولرا را ميكشااد
مصوون ميسازد .قب از برداشتن ظرف از رو حرارت
(مگر نه ديگر ميكروب هاا را) .دو قاشاق غاذا خاوري آب
بگذاريد تا  0دقيق مکم جوو بخورد .از آنجاييکه جوو
ليماااو را در يااان ليتااار آب ريختاااه و آنااارا باااراي  11دقيقاااه
دادن آب مقدار زياد مواد سوخت را مصرف مينمايد اين
بگذاريد.
روو را صرف زمانيكه روو هاي ديگر پااليش آب
موجود نباشد استفاده نمائيد.
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صحتمند ماندن
مصوون بودن
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ا

بساايار امااراض معمااول معااده و روده هااا از طريااق غااذا انتقااال ماای يابنااد .بعضاای
اوقات الراد ايكه محصوالت غذائی را جماع آور ميکنناد آنهاا را جابجاا ميساازند وياا
غذا تهيه ميکنند جراثيم را از دست ها خود به مواد غذائی انتقال ميدهند.
بعضی اوقات ميكروب ها و پوپنن ها ايكه در هوا وجود دارند در غاذا شاروآ باه
رشد نموده و سبب لاسد شدن آن ميگردند .اين حالت وقتی رخ ميدهد كه غذا به درستی
لخيره يا پخته نشده باشد ويا زمانيكه بسايار وقات از آن گذشاته باشاد .بارا جلاوگير
از انتشار ميكروب ها در غذا:
 شستن دست ها از انتشار
امراض جلوگيري مينمايد .يك تكۀ
پار و مخصوص را براي خشك
نمودن دست هاي خود نگهداريد.
آنرا زود زود بشوئيد و در آفتاب
خشك نمائيد.

 دست ها خود را قب از آماده نمودن غذا قب از خوردن غذا و قب از ت،اذ
اطفال با آب و صابون بشوئيد.
 تمام ميوه ها و سبز ها ايرا كه خام خورده ميشود بشوئيد ويا پوست نمائيد.
 گوشت مر ويا ماهی را به تماس غاذا هائيكاه خاام خاورده ميشاوند نگذارياد.
هميشه دست ها كارد و تخته ايرا كه رو آن گوشات ياا ماواد ديگرقطاع ميگردناد بعاد
از استفاده بشوئيد.
 از سرله كردن تف كردن و جويدن بعضی چيزها مانند ساجق نزدين باه ماواد
غذائی اجتناب نمائيد تا لعاب دهن شما به غذا داخ نگردد.
 نگذاريد كه حيوانات ظروف و ديگ هاا را بليساند .در صاورت امكاان حيواناات
را خارج از آشرزخانه نگهداريد.
 غذاها ايرا كه لاسد شده باشند دور بريزيد .درينجاا بعضای عاليام بسايار معماول
غذاها لاسد شده تذكر داده ميشود:

ويا دست هاي خود را در هوا با
تكان دادن خشك نمائيد.

 بو بد.
 مزۀ بد و يا ت،يير در مزه.
 ت،يير رنگ (طورمثال اگر رنگ گوشت از سرخی به نصوار ت،يير نمايد).
 موجوديت حباب ها زياد در رو آن ها (طورمثال در رو سوپ ياا شاوربا)
يكجا با بو بد.

 دربعضي جوامع طريقه هاي
خاص آماده ساختن گوشت و ماهي
خام وجود دارد كه آنها را براي
خوردن مصوون ميسازد.

 پيدا شدن لعاب در رو گوشت و يا غذاها پخته شده.

ا هاش پخته
پختن غذا ميكروب ها را ميكشد .تمام گوشت ها
ماهی ها ويا مر ها بايد خوب پخته گردند.هيچ چيز نبايد
خام معلوم شده ويا رنگ خامی داشته باشد.
اگر غذا شروآ به سرد شدن نمايد ميكروب ها
دوباره بسرعت به نشوونما شروآ ميکنند .اگر غذا در
ظرف  4ساعت خورده نشود آنرا دوباره طور گرم
نمائيد كه بسيار دا شود( .مايع بايد جوو بخورد و مواد
غذائی جامد (مانند برنج) بايد توليد بخار).
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انتخاب ا :بعضي اوقات غذا حتي قبا از پخاتن و ياا لخياره نماودن خاراب اسات .درينجاا بعضاي موضاوعاتي تاذكر داده
ميشود كه در هنگام انتخاب غذا به آن توجه داشته باشيد:

ا هاي تازه ( خام ) بايد:

 تازه و به موسم باشد.
 كاماا باشااد -نااه بشااك كوبيااده شااده تخريااب شااده ويااا
خورده شده توسط حشرات.
 پاك باشد – نه كثيف.
 بوي تازگي داشته باشد (بخصوص ماهي صدف بحاري
و گوشت كه نبايد بوي قوي زننده داشته باشد).
اهاي پخته شده يا بسته بنكدي شكده (پروسكس شكده) بايكد
طور ذيل ذخيره شده باشند:
 قطااي هااا جديااد معلااوم شااوند (زنااگ زده برجسااته يااا
سوراخ نباشند).
 مرتبان هائيكه سر آن ها كامال پاك باشند.
 بوت ها لب پريدگي نداشته باشند.
 بسته بندي هائيكه كام باشند پاره نباشند.

نگهدارش

ماهي ايكه بوي قوي داشته باشد
ويا برجسته بودن قطي هاي ائي
نشاندهنده فاسد بودن آن ها ميباشد.

ا

تا حد امكان غذا ها را تازه تهياه نماوده و بخورياد .اگار غاذا را لخياره مينمائياد سار
آنرا بروشانيد تا از مگ ها حشرات ديگر و گرد وغبار محالظه گردند.
غذا ها زمانی بهتر حفظ ميگردند کاه سارد نگداشاته شاوند .روو هاا تشاري شاده
در زير سارد سااختن غاذا را باا اساتفاده از تبخيرنشاان ميدهاد (طريقاه ايكاه آب در هاوا
غاياب ميشااود) .غاذا را بخاااطر ساارد شادن بيشااتر و كاما در
ظرف ها كم عمق بگذاريد.

 زنان جامعه ميتوانند به ديگران
بياموزند که کدام اهاش محلی بهتر
نگهدارش ميشود و بهترين طريق
نگهدارش آنها کدام اند.

سرد كنندۀ گلی :سرد كنندۀ دو گانه از ين ظرف كوچان
باين ياان ظارف كالنتاار سااخته شااده اسات .لاصااله باين هاار دو
ظرف توسط آب پر شده است.
ين ظرف بزرگ سرپوو دار را كه لعاب داده نشده باشد
(پوو شده با ين اليه صاف و سخت کاشای) و آب بتواناد از
آن نفول نمايد استفاده كنيد.
داخاا ظاارف كوچاان بايااد لعاااب داده شااده باشااد تااا پاااک
نگهداشتن آن آسانتر بوده و آب بداخ غذا نفول ننمايد.
سرد كنندۀ صندوقچه ئی :ين صندوقنه يا المار چوبی را به ين پهلو گذاشاته و
بعدا ً چند دانه خشت ياا سانگ را در زيار آن بگذارياد تاا از زماين بلناد شاود .يان ظارف
آبرا باال صندوقنه يا المار بگذاريد و ين تك بوجی يا تك درشت ديگر را بااال
ظرف آبی و اطراف بك هموارنمائيد.
تكه نبايد به زمين تماس داشته باشد .قسمت باالئی تكه را در باين آب غوطاه نمائياد.
باادينترتيب رطوباات بااه تمااام تكااه منتشاار ميشااود .غااذا را در بااين صااندوقنه يااا المااار
بگذاريد .با تبخير شدن آب تكه غذا ها سرد خواهد شد .اگر هميشه تكه را تر نگهداريد
اين روو بيشتر مؤثر ميباشد.
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زمانيكه سرد كننده صندوقچه اش را مي
سازيد ،تمام اطراف آنرا با تكه بپوشانيد.
درين تصوير صرف بخاطر آنكه شما داخل
را ديده بتوانيد ،مقابل آن باز نشانداده شده
است.

صحتمند ماندن

نياز هاي خاص زنان

كار

كار با جامعه براي پائين آوردن
فشار كاري زنان .اجاق هائيكه به
هيزم كمتر ضرورت دارند (صفحه
 ) 115و موجوديت منبع آب در قريه
حالت زندگي همه را بهبود ميبخشد.

استراحت و تمرين
استراحت
بيشتر زنان كارها شااقه را در رابطاه باه آشارز انتقاال آب و جماع آور ماواد
سوخت برا معيشت خانواده متحما ميشاوند .اگار يان زن عالوتاا ً در خاارج از منازل
كار نمايد در آنصورت كار و دو چناد خواهاد باود .او ممكان اسات تماام روز در يان
لابريكه در ين دلتر ويا در مزرعه كار نمايد و بعدا ً به خانه برا اجارا وظيفا دوم
خويش كه مواظبت از خانواده است بيايد .تمام اين كارها شاقه ميتواناد سابب خساتگی
مفاارط ( )Exhaustionسااوء ت،ااذ ( )Malnutrationو مريضاای شااود زياارا خااانم
وقاات كااالی باارا اسااتراحت ويااا غااذا كااالی
باارا خااوردن ناادارد تااا اناارژ الزم را باارا
اجرا كارهايش بگيرد .برا كمان باه كااهش
لشار كار ين زن اعضا خاانواده ميتوانناد
بااار كااار را در خانااه تقساايم نماينااد و همننااان
اگااار پخااات و پاااز پااااك كاااار و آوردن آب و
هياازم يکجااا بااا زنااان ديگاار (باااهم يااا بنوباات)
انجام شود ميتواند كارهاا يان زن را سابكتر
ساااازد .بااادون درنظااار داشااات آنكاااه و كاااار
عايااداتی مينمايااد يااا خياار او ممكاان اساات در
نگهاادار اطفااال بااه كماان ضاارورت داشااته باشااد .يكتعااداد زنااان كوپراتيااف يااا مراکااز
نگهاادار اطفااال را تنظاايم نمااوده انااد جائيكااه ياان زن از اطفااال خااورد سااال نگهاادار
نموده و ديگران ميتوانند كار نمايند .هر زن چيز برا آن زن كه از اطفال نگهادار
مينمايد ميرردازد ويا بنوبت هر كدام اينكار را انجام ميدهند.
اگر ين زن حامله باشاد باه اساتراحت
بيشاااتر ضااارورت دارد .او ميتواناااد باااه
از نشستن زياد خسته شده ام! به
خااانوادۀ خااود توضااي دهااد كااه چاارا بااه
کمی تمرين ضرورت دارم .بهتر
اساااااتراحت ضااااارورت دارد .و از آنهاااااا
است کمی در خانه قدم بزنم..
تقاضا نمايد تاا در كارهاايش بيشاتر كمان
نمايند.

تمرين

نشستن يا ايستادن به مدت
طوالني
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بسيار زنان در جريان كارها
روزان شان زياد تمرين مينمايند .اما
اگر ين زن در هنگام كار حركت زياد
ننمايد طورمثال در ين لابريكه يا دلتر
او بايد كوشش نمايد تا همه روزه
مقدار راه رلته و اعضا بدن خود را
حركت دهد .اينكار برا قو نگهداشتن
قلب شش ها و استخوان هايش كمن
خواهد كرد.

نياز هاش خاص زنان
معاينات منظم صحی
در صورت امكان ين زن بايد هر  1تا  5سال يكمرتبه برا معاينات سيستم تناسالی
خويش (صفح  22ديده شود) به ين كاركن صحی آماوزو دياده مراجعاه نماياد حتای
اگر احساس نمايد كه خوب و صحتمند ميباشد .ايان معايناه ميتواناد شاام معاينا داخلای
لگن خاصاره معاينا پساتان هاا آزماايش خاون بارا
تعيين كمخونی و معاينات برا انتاناات مقااربتی باشاد -
اگااار خاااانم در معااارض خطااار انتاناااات مقااااربتی باشاااد
(صاافح  411ديااده شااود) .همننااان اياان معاينااات شااام
آزمايش حجرات مخاط عنق رحم (در زيار تشاري شاده
است) ويا ديگر آزمايش ها برا شاناخت سارطان عناق
رحم ميگردد.
اينكار بخصوص برا زنان باالتر از  15ساله مهام
است زيرا بيشتر امكان دارد كه زنان زمانيكه مسن تار
ميشوند مصاب سرطان عنق رحم گردند.
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 بسياري انتانات مقاربتي ) (STIsو
سرطان ها تا زمانيكه مريضي بسيار
پيشرفت ننمايد ،عاليمي ندارند و در
وقتيكه عاليم آنها بارز ميشود براي
تداوي بسيار ناوقت خواهد بود.

زنانيكه به خطر انتانات مقاربتي
قرار دارند.

اين ها قدمه هاي معاينۀ داخل لگن خاصره (معاينۀ حوصلی) ميباشد:
 .0كاركن صحي قسمت هاي خارجي ناحيه تناسلي را معايناه خواهاد نماود كاه آياا
كدام تورم برجستگي زخم يا ت،يير رنگ موجود ميباشد يا خير.

حاال ميخواهم با استفاده
از اين سپيکولوم داخل
مهبل شما را معاينه کنم.

 .4اكثرا ً كااركن صاحي يان ساريكولوم (وسايل باراي ديادن داخا مهبا ) را باداخ
مهب شما خواهاد گذاشات .ساريكولوم يان وسايل كوچان للازي ياا پالساتيكي ميباشاد كاه
داخ مهب را باز نگهميدارد .كاركن صحي بعاداً خواهاد توانسات جادار هااي مهبا و
عنق رحم را معاينه نمايد تا دريابد كاه آياا كادام تاورم برجساتگي زخام ياا الرازاتاي
موجود ميباشد يا خير .شما ممكن است لشار ياا نااراحتي انادكي در زمانيكاه ساريكولوم
داخا ميباشااد احساااس نمائيااد .مگاار نبايااد اينكااار بااه شااما صاادمه برساااند .درصااورتيكه
عضالت شما بحالت رخاوت بوده مثانه شما خالي باشد معايناه بيشاتر راحات خواهاد
بود.
 .1اگار كلينياان خاادمات البراتااواري داشااته باشاد كاااركن صااحي آزمااايش هااا انتاناات مقاااربتی را در صااورت ضاارورت اجاارا
خواهد کرد .همننان کارکن صحی يک تست را برا ديدن ت،ييارات مقادم عناق رحام کاه بعادا ً ممکان اسات باه سارطان تبادي گاردد
اجرا نمايد .اين ميتواند ( Pap-testمعاينه مخاط عنق رحم) مشاهدۀ عنق رحم ويا يک تست جديد برا ديدن  HPVيا ويروس ايکاه
سبب سرطان عنق رحم ميشود باشد .اين آزمايشات يا تست ها دردناک نميباشند و زمانيکه سريکولوم داخ است اجرا ميشوند .اگار
سرطان بصورت مقدم دريالت و تداو گردد تقريبا ً هميشه شفاياب خواهد شد ( صفحه  133ديده شود).
 .2بعد از خارج ساختن سريكولوم كاركن صحي دستكش هااي پااك را خواهاد پوشايد و دو انگشات يان دسات خاود را داخا مهبا
خواهد نماود .او ممكان اسات باا دسات ديگار خاود روي قسامت پاائين شاكم شاما لشاار بدهاد .باه ايان ترتياب او ميتواناد انادازه شاك و
موقعيت رحم نفيرها و تخمدان هاي شما را احساس نمايد .اين قسمت معاينه نبايد دردناك باشد .اگر دردناك بود بارايش بگوئياد .ايان
بدان معني است كه اشتباهي وجود دارد.
 .5براي بعضي مشكالت ممكن اسات كااركن صاحي ضارورت داشاته باشاد تاا معاينا مقعاد را انجاام دهاد .يان انگشات خاود را
بداخ مقعد شما مينمايد و انگشت ديگر را بداخ مهب شما خواهد نمود .اينكار به كاركن صاحي معلوماات بيشاتري در ماورد مشاك
ممكن مهب رحم نفير ها و تخمدان ها داده ميتواند.
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مقاربت جنسی مصوون تر
مقاربت جنسي مصوون تر 811
انتانات لگن خاصره114 ،

 ايدز يك علت بزرگ مرگ ها در
بين زنان شده است.

مقاربت جنسی غيار محفاوظ وياا مقاربات جنسای باا چناد نفار يان زن را بيشاتر باه
خطر مصاب شدن به ين انتاان مقااربتی بشامول مارض ايادز( )HIVمواجاه ميساازد.
انتانات مقاربتی تداو ناشده ميتوانند سبب عقامت حاملگی ها خارج رحمی و سقط
ها بنفسهی گردند .داشتن چندين همخوابه همننان خطار بوجاود آمادن مارض التهاابی
لگن خاصره ( )PIDو سرطان هاا را نياز الازايش ميدهاد .يان زن ميتواناد از تماام ايان
مشكالت با اجرا مقاربت جنسی مصوون تر وقايه گردد.

تنظيم خانواده
ين زن جوان بخاطر به تعويق انداختن اولين حاملگی خود تا زمانيكه بدنش به رشد
كام برسد بايد از روو ها تنظايم خاانواده اساتفاده نماياد .بعاداً زمانيكاه اولاين طفا
و بدنيا آمد بايد  4سال يا بيشتر بين حاملگی ها انتظاربكشد .ايان طريقاه بناام لاصاله
دادن بين اطفال گفتاه ميشاود و اجاازه ميدهاد تاا بادنش در باين دو حااملگی دوبااره قاو
شود و طف و بتواند ت،ذ از پستان را خاتمه بدهد .زمانيكه و تعاداد اطفاالی را كاه
خواهان آنها بود داشته باشد ميتواند انتخاب نمايد كه طف بيشتر نداشته باشد.

تنظيم خانواده

براش صحتمندش مادران و اطفال بهتر است اين حاالت موجود نباشد:

حاملگی بسيار زود

حاملگی بسيار دير

اطفال بسيار زياد

اطفال پی در پی و نزديک بهم.

مواظبت خوب در جريان حاملگی و والدت
بسيار زنان در جريان حاملگی چون احسااس مريضای نمای نمايناد باه جساتجو
مواظباات صااحی نميشااوند .مگاار داشااتن احساااس سااالمتی باادان معناای نخواهااد بااود كااه
مشاكالتی وجااود ناادارد .بساايار مشااكالت حااملگی و والدت ماننااد لشااارخون بلنااد و يااا
وضعيت نامناسب طف در شكم مادر هيچ عاليمی ندارناد .خاانم باياد كوشاش نماياد كاه
منظما ً قب از والدت معاينه گردد .بدين ترتيب ين قابلاه ياا كااركن صاحی آماوزو دياده
كااه مواظباات جريااان حاااملگی را مينماينااد ميتوانااد خااانم را معاينااه نمااوده تااا ببينااد كااه
پيشرلت حاملگی خوب است يا خير .مواظبت خوب قب از والدت ميتواناد از خطرنااك
شدن مشكالت جلوگير نمايد.
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تنظيم خانواده و مواظبت خوب در جريان حاملگی و والدت ميتوانكد از
موارد ذيل جلوگيرش نمايد:
سااقوط رحاام ( )Prolapseاگاار ياان زن زود زود حاملااه شااده باشااد والدت هااا
طوالنی داشته بوده باشد وياا در جرياان والدت بصاورت مقادم قبا از زماان الزم زور
زده باشد عضالت و رباط هائيكه رحام و را محکام گرلتاه اناد ممكان اسات ضاعيف
گردند .در صورت وقوآ اين حالت رحم قسما ً يا كامال بداخ مهبا پاائين خواهاد التااد.
به اين حالت پروالپ يا سقوط رحم گفته ميشود.

عاليم:

 تااااااراوو ادرار (آماااااادن ادرار بصااااااورت
قطرات و بدون اراده )
 در واقعاااات شاااديد عناااق رحااام در مجااارا
خارجی مهب قاب ديد است.

وقايه

 لاصله دادن بين اطفال اقال دو سال
 در جريان والدت تنها زمانی زور زده شاود كاه عناق رحام كاامال بااز باوده و
ين ضرورت قو به زور زدن موجود باشد .به كسی اجاازه ندهياد كاه رو رحام شاما
بخاطر خارج شدن سريع طف لشار وارد نمايد.

تداوش رحم سقوطی

تراوش ادرار

والدت دادن

تمرينات فشارش

تككراوش ادرار از مهبككل (فسككتول) .اگاار ساار ياان طفا در جريااان والدت ماادت
طوالنی باال جدار مهب لشار وارد نمايد نساج مهبلای تخرياب خواهاد شاد .ادرار وياا
ماواد غايطااه ممكان بااداخ مهبا تاارواو نماوده و خااارج گاردد .باارا معلوماات بيشااتر
صفحه  131ديده شود.

وقايه

 تا زمانيكه بدن شما به رشد كام برسد برا حامله شدن انتظار بكشيد.
 نگذاريد كه والدت مدت بسيارطوالنی دوام نمايد.
 اقالً بين اطفاال دو ساال لاصاله بگذارياد تاا عضاالت شاما در لاصاله باين
حاملگی ها خوب قو گردند.
واكسيناسيون برضد مرض تيتانوس
تيتانوس ين مرض كشنده است  .ين زن زماني مصاب به مرض ميشود که ميكروب موجود در ماواد غايطاه انساان هاا ياا حيواناات
از طريق ين زخم داخ بدنش گردد.
اگرچه هر ك ممكن است مصاب تيتانوس گردد مگر اطفال و زنان در جريان والدت بيشتر به اين خطر مواجه ميباشاند .ميكاروب
تيتانوس زمانی ميتواند داخ بدن گردد که ين وسيله ايكه کامال معقم نباشد داخ رحم شود ويا ناف طف با ياک وسايل غيارمعقم قطاع
گردد.
تقيسم اوقات معاليت برضد مرض تيتانوس
تمام دختران وزنان حامله بايد برضد مرض تيتانوس
شماره  :0دراولين مالقات
واكسين گردند.اگرين زن حامله بوده و قبال واكسين
شماره  :4اقال يكماه بعد اززرق اول
نشده باشد بايد ين مرتبه در اولين معاينه
شماره :1اقال  1ماه بعد از زرق دومي
قب از والدت و مرتبه ديگر اقال يكماه بعد از آن
شماره  :2اقال ين سال بعد از زرق سومي
واكسين گردد بعدا در صورت امكان خانم
شماره  :5اقال ين سال بعد از زرق چهارمي
بايد باقي تقسيم اوقات واكسيناسيون
بعدا هر  01سال ين زرق ازواكسين را بگيريد.
را براي واكسين تيتانوس تكمي نمايد.
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 يك زن بايد پستان هاي خود را هرماه
معاينه نمايد ،حتي بعد از قطع دايمی
عادت ماهوار.

 اگر يك زن معلوليتي داشته باشد كه
معاينه نمودن پستان را برايش مشكل
بسازد ،ميتواند از كسي كه به او اعتماد
دارد بخواهد تا اينكار را برايش انجام
دهد.
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معاينات منظم پستان
بسيار زنان بعضی غدود ها يا سختی هاا كاوچكی در پساتان هاا خاود ميداشاته
باشند .اندازه و شك اين غادود هاا اغلباا ً در جرياان عاادت مااهوار ت،ييار مينماياد .اينهاا
قب از شروآ خونريز ماهوار ميتوانند بسيار حساس گردند .بعضی اوقات مگار ناه
اكثرا ً ين غدود پستان كه از بين نميرود ميتواند ين عالم سرطان پستان باشد.
خانم خودو اكثرا ً ميتواند ايان غادود هاا را در پساتان خاود پيادا كناد اگار در ماورد
طرز معاين پستان ها آموزو ديده باشد .اگار خاانم اينكاار را مااه يكمرتباه انجاام ميدهاد
ممكان اساات آشاانائی پياادا كناد كااه پسااتان هااايش چگوناه احساااس ميشااوند و بساايار امكااان
دارد اگر مشکلی وجود داشته باشد آنرا بفهمد.

چگونه پستان هاي خود را معاينه كنيد
اگر آئينه داشته باشيد به پستان هاي خود در آئينه ببينيد .دسات هااي خاود را
روي سر خود بلند نمائيد .ببينيد كه آيا كدام ت،ييري در شك پستان هاي شاما
بوجود آمده است يا خير ويا كدام تورم يا ت،ييري در رنگ يا نوك پساتان هاا
ديده ميشود .بعدا ً دسات هااي خاود را باه پهلاو قارار داده و دوبااره اينكاار را
انجام دهيد.
دراز بكشيد  ،پنجه هاي خود را هموار
گرفته  ،روي پستان هاي خود فشار داده و
موجوديت دود يا کتله را احساس نمائيد.

خود را مطمئن سازيد كه تمام قسمت هاي
پستان را لمس نموده ايد .بهتر است هرماه
به عين ترتيب اين كار را انجام دهيد.

چه بكنيد درصورتيكه يك دود را دريافت نموديد.
اگر غدود لشم و قوام رابري داشته و در تحت جلد زمانيكه با انگشتان آنارا تيلاه مينمائياد حركات کناد در ماورد آن تشاويش نكنياد .اماا
اگر سخت بوده شك نامنظم داشته و بادون درد باشاد آنارا زيار نظار بگيرياد  -بخصاوص اگار غادود تنهاا در يان پساتان باشاد و حتاي
زمانيكه آنرا تيله مينمائيد حركت نكند .اگر بعد از خونريزي ماهوار بعدي هنوز اين غادود موجاود باشاد يان كااركن صاحي را ببينياد .
اين ممكن است ين عالم سرطان باشاد ( صافح  114دياده شاود)  .همنناان اگار الرازاتاي مشاابه خاون ياا چارك را از پساتان مشااهده
مينمائيد بايد كمن طبي بگيريد.
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کار براش ايجاد تغيير
از چيزهائيكه براي صحتمند ماندن بايد پرهيز نماييد
تنباکو الكول و ديگر مواد مخدره همه براي صحت زنان بد ميباشند  .براي معلومات بيشترصفحه  215ديده شود.

كار جهت ايجاد توازن بين تداوش و وقايه
كاركنان صاحی ياا هار كا ايكاه بارا بهباود صاحت زناان و جامعاه كاار مينماياد
ميتواند ين نقش مهم در جلوگير از امراض قب از وقوآ آنها باز نماياد .مگار اغلباا ً
نيازمند اساسی ين زن وقايه از امراض نبوده بلكه بهبود يالتن از مريضای ايسات كاه
قبال به آن مصاب ميباشد .بنا ًء يكی از كارها اولي ين كاركن صاحی باياد كمان بارا
شفايابی باشد.
اما تداو ميتواند منحيك ين راه ورود وقايه استفاده شاود .بهتارين زماان صاحبت
با ين زن در مورد وقايه زمانيست كاه او بارا كمان گارلتن جهات معالجاه آماده اسات.
طور مثال اگر يک خانم نزد شما آمده است که انتان سيستم بولی دارد ابتدا مشاک را
تداو نمايياد .بعاد يکمقادار بيشاتر وقات خاود را مصارف
نمااوده و در مااورد اينکااه چگونااه در آينااده خااانم ميتوانااد
انتانات را وقايه نمايد برايش تشري دهيد.
كار در جهت بوجود آوردن توازن بين وقايه و تاداو
چيزيست که برا خانم ها مراجعه کننده جهات تاداو
قابا قبااول ميباشااد .اياان تااوازن تااا حااد زياااد ارتباااط ماای
گياارد بااه اينكااه خااانم قاابال در مااورد مريضاای عاااالج و
صحت چه احساسی داشته است .با كااهش ياالتن خطارات
زناادگی روزانااه نظريااات آنهااا در مااورد صااحت نيااز ت،يياار خواهااد يالاات و امااراض
بيشتر کنترول خواهند شد و شما در می يابيد که آنها به وقايه بيشتر عالقمند شده اناد.
بعدا بسيار رنج ها غير ضرور از بين خواهد رلت و شما ميتوانيد باه زناان كمان
نمائيد تا جهت محالظت مؤثر تر از خود بيشتر كار نمايند.

كار براي
ايجاد تغيير

 كاركنان صحي ميتوانند يك نقش
مهم را در كمك به زنان بازي
نمايند تا آنها با كار مشترر
مشكالت صحي زنان را در جامعه
وقايه نمايند.
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